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ΤΉΝ ΠΟΡΕΙΑ 13/2/21

Τούτη η ενημερωτική μπροσούρα αποτελεί συλλογική δουλειά μιας ομάδας νομικών 
τζαι  προϊόν της ανάγκης για θωράκιση του κινήματος ενάντια στην κρατική καταστολή 
κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Σε καμία περίπτωση εν υποκαθιστά τη νομική συμβουλή 
δικηγόρου, ούτε τζαι ακυρώνει την ανάγκη νομικής εκπροσώπησης που δικηγόρο σε 
ποινικές διαδικασίες. Εάν έσιεις συγκεκριμένες απορίες εν καλά να μιλήσεις με δικηγόρο. 

Θεωρούμε ότι  η ενημέρωση  των διαδηλωτών αλλά τζιαι η αλληλεγγύη μεταξύ μας εν θκυό σημαντικοί παράγοντες 
για την θωράκιση των διαδηλωτών ενάντια στον κρατικό αυταρχισμό. Σε κάθε περίπτωση, τα όσα, περιγραφικά, 
αναφέρουνται δαμέ, δεν πρέπει να αποθαρρύνουν την οποιαδήποτε που το να αγωνιστεί τζαι να διαδηλώσει. 
Άλλωστε, που τη φύση της, η κάθε πορεία αντλεί νομιμοποίηση κοινωνικά τζαι όχι κρατικά. Μέσω της ενημέρωσης 
αποσκοπούμε στην ανύψωση του ηθικού όσων θέλουν να κατεβούν μαζί μας για να διαδηλώσουμε, αλλά τζιαι 
να τες_ους προετοιμάσουμε σε περίπτωση που έρτουν αντιμέτωπες_οι με κρατική καταστολή. Η αλληλεγγύη εν η 
αρχή βάση της οποίας τα πολλά άτομα, ομάδες τζιαι συλλογικότητες, γίνουνται ένα. Κατεβαίνουμε μαζί στο δρόμο, 
διαδηλώνουμε μαζί τζιαι μαζί αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε κρατική καταστολή, επειδή τούτα ούλλα αφορούν μας 
ούλλες_ους. 

1. Γενικό Σχόλιο για την Απαγόρευση Διαδηλώσεων 
Η  πανδημία του Covid-19 τζιαι οι κίνδυνοι που προκαλεί στην δημόσια υγεία, αποτελούν γεγονός. Η αναγνώριση 
του προβλήματος τούτου όμως, εν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη τζιαι την υπακοή στα όποια μέτρα θέλει να επιβάλει 
τούτη (ή οποιαδήποτε) κυβέρνηση. 

Τούτα τα μέτρα (Διατάγματα) ανανεώνουνται διαδοχικά, χωρίς να περνούν που κανένα φίλτρο ελέγχου της 
αναλογικότητάς τους τζιαι χωρίς να έχουν καν περάσει που κοινοβουλευτικό ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο. 
Παρατηρούμε συχνά ότι σε τούτα τα Διατάγματα φανερώνεται μια εργαλοποίηση της πανδημίας για την εξυπηρέτηση 
αλλότριων πολιτικών σκοπών  όπως π.χ. το κλείσιμο οδοφραγμάτων, ο εγκλεισμός μεταναστών σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, η απαγόρευση στις διαδηλώσεις. 

Η καταπάτηση θεμελιωδών ελευθεριών που βιώνουμε εννα αποτελεί θέμα έρευνας, συζήτησης τζιαι ανάλυσης 
για πολλά χρόνια μετά που σήμερα. Μια που τούτες τες θεμελιώδεις ελευθερίες εν το δικαίωμα στη διαδήλωση.

Χωρίς να θέλουμε να φετιχοποιήσουμε οποιαδήποτε νομικά κείμενα τζιαι αναγνωρίζοντας τες προβληματικές 
της αστικής δημοκρατίας, εν σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι η διαδήλωση/ διαμαρτυρία εν δικαίωμα που 
κατοχυρώνεται, μεταξύ άλλων, που το σύνταγμα, διεθνείς συμβάσεις τζιαι την ευρωπαϊκή σύμβαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Τούτου του είδους τα νομικά κείμενα εν ιεραρχικά ανώτερα που τα διατάγματα, δηλαδή σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί σύγκρουση τους που δικαστήριο, το σύνταγμα τζιαι οι πιο πάνω συμβάσεις υπερτερούν του 
διατάγματος τζιαι το διάταγμα θα κριθεί παράνομο.

Η ποινικοποίηση της εξάσκησης του δικαιώματος στη διαδήλωση/διαμαρτυρία αμφισβητείται ήδη δικαστικώς 
σε διάφορες υποθέσεις όπου άτομα παρευρέθηκαν σε διαδήλωση σε τζαιρό όπου οι διαδηλώσεις ήταν 
απαγορευμένες. Για σκοπούς ενημέρωσης εννα αναφερτούμε στις υποθέσεις ατόμων που έλαβαν μέρος στις 
αντιρατσιστικές πορείες 31/5/20 τζια 13/6/20. Υπενθυμίζουμε ότι τούτες οι υποθέσεις εν πλέον στα δικαστήρια:

>Στις 31 Μαΐου 2020 σε αντιρατσιστική διαδήλωση, ένας σύντροφος εβρέθηκε να κατηγορείται για «διέγερση 
για διάπραξη ποινικού αδικήματος» λόγω ανάρτησης της εκδήλωσης σε social media. Σε άλλους οκτώ, 
δόθηκαν εξώδικα πρόστιμα για παραβίαση των διαταγμάτων του περί λοιμοκαθάρσεως νόμου, τα οποία 
αρνηθήκαν να πληρώσουν ως καταχρηστικά τζιαι συνεπώς εκατηγορηθήκαν ενώπιον δικαστηρίου. Άλλος 
ένας, μετά που τραμπουκισμό που δέχθηκε από αστυνομικό, κατηγορήθηκε με εξίσου ανυπόστατες κατηγορίες.

>Στις 13 Ιουνίου εδιοργανώθηκε αντιρατσιστική πορεία στη Λεμεσό. Το κράτος ακολούθησε την ίδια 
κατασταλτική πολιτική με την πορεία της Λευκωσίας, ποινικοποιώντας το δικαίωμα στη διαδήλωση με 



κατηγορίες για «διέγερση για διάπραξη ποινικού αδικήματος» σε ένα άτομο λόγω ανάρτησης της εκδήλωσης 
στο facebook.

Η κατάσταση εξαίρεσης που ζούμε έσιει ένα χρόνο είναι μια επικίνδυνη τζιαι ουσιαστικά παράνομη κατάσταση. 
Αμφισβητούμε την απαγόρευση των διαδηλώσεων, με την παρουσία μας στο δρόμο! 

2. Πηαίνοντας στην Πορεία
Σκέφτου καλά το πως θέλεις να μετακινηθείς που σπίτι σου προς στο σημείο συγκέντρωσης.

Στις 13/2, η μετακίνηση επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση. Σε περίπτωση που θέλεις να είσαι καλυμμένος_η ώσπου 
να φτάσεις στην πορεία, εν καλά να στείλεις ένα μήνυμα που να μπορεί να σε καλύψει αν τυχόν σε σταματήσουν 
οι μπάτσοι. Το ίδιο μπορείς να κάμεις τζιαι όταν φύεις που την πορεία. Σε περίπτωση που σε σταματήσουν χωρίς να 
έσιεις στείλει μήνυμα, το πρόστιμο εν €300.

Τα ισχύοντα μέτρα επιτρέπουν να είναι μέχρι τρία άτομα μέσα στο αυτοκίνητο με  χρήση μάσκας (τούτο εν ισχύει για 
όσους εν στο ίδιο νοικοκυριό, για τζείνους εν έσιει περιορισμό ατόμων ούτε υποχρέωση για μάσκα).

3. Κατά τη Διάρκεια της Πορείας
Έχουμε έννοια η μια την άλλη

Όταν φκάλλουμε βίντεο ή φωτογραφίες έχουμε έννοια να μεν φαίνουνται πρόσωπα των διαδηλωτών. Εάν θέλεις 
να αναδημοσιεύσεις, εννα ‘ταν καλά να έσιεις τη συναίνεση των ατόμων που εφωτογράφησες/βιντεογράφησες ή, 
αν δεν την έσιεις να θολώσεις τις φάτσες τους.

Δεδομένου ότι η πορεία εν τυπικά «παράνομη», έσιε υπόψη ότι οι μπάτσοι δικαιούνται να σε φκάλλουν φωτογραφίες/
βίντεο με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν μετά για να σου προσάψουν κατηγορίες/εκδώσουν εξώδικο πρόστιμο.

Να φορείς τη μάσκα σου τζιαι να τηράς τις αποστάσεις. Εάν φκάλουν βίντεο τζιαι φωτογραφίες τζιαι μετά 
ταυτοποιήσουν σε, εν πολλά πιθανόν να λάβεις πρόστιμο μετά την μέρα της πορείας για παράβαση των περί 
λοιμοκαθάρσεως Διαταγμάτων.

Εν απαγορεύεται να φκάλλεις φωτογραφίες/βίντεο τους μπάτσους. Αν σε δουν να φκάλλεις μπορεί να έρτουν 
να σου κάμουν πρόβλημα τζαι να σου πουν να σβήσεις ό,τι έφκαλες. Μπορείς να απαντήσεις ότι εν «για δική 
σου χρήση» τζαι ότι εν θα το χρησιμοποιήσεις ή δημοσιεύσεις κάπου. Μεν ξεχνάς ότι χρειάζουνται ένταλμα για να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση στο κινητό σου, κάτι το οποίο εν θα γινεί στο πλαίσιο της πορείας.

Αν είσαι μάρτυρας ή θύμα αστυνομικής βίας:
> Ειδοποίησε τα άτομα γύρω σου τζιαι δήλωσε ρητά στον μπάτσο ότι παραβιάζει τα δικαιώματα σου ή του 
ατόμου πάνω στο οποίο ασκείται βία.
> Φκάλε βίντεο αν μπορείς αφού τούτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά στο δικαστήριο ως μαρτυρία.

Έσιε πάνω σου την ταυτότητα σου.

Όταν σου ζητηθεί που μπάτσο να δείξεις την ταυτότητά σου, είσαι νομικά υπόχρεος_η να την δείξεις. Εάν θεωρήσεις 
ότι στοχοποιείσαι αναίτια, ειδοποίησε τους συντρόφους γυρώ σου.

Όπως τζιαι σε άλλες πορείες, εν σχεδόν σίουρο ότι εννα έσιει μυστικούς μπάτσους με πολιτικά ρούχα. Εάν σε 
πλησιάσει κάποιος με πολιτικά ρούχα τζιαι πει σου ότι εν αστυνομικός, ζήτα να δεις την αστυνομική του ταυτότητα. 
Συγκράτα τον αστυνομικό του αριθμό.

Αν δεις τους μπάτσους να προχωρούν σε συλλήψεις διαδηλωτών_τριών/συντρόφων_ισσων, πλησίασε τζιαι πιάσε 
όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείς για τη σύλληψη (ονομ/μο συλληφθέντα, πού θα οδηγηθεί, διακριτικά 
μπάτσων, λόγο για τον οποίο συλλαμβάνεται, ρώτα αν έσιει ή χρειάζεται δικηγόρο). Αν οι μπάτσοι πουν σου να 
απομακρυνθείς τζιαι ότι «παρακωλύεις το… έργο τους», πιάσε ασφαλή απόσταση τζιαι ζήτα να ενημερωθεί ο_η 
συλληφθέντας_είσα.



Σωματικός έλεγχος που μπάτσο μπορεί να γινεί εάν έσιει εύλογες υποψίες ότι έσιεις πάνω σου αντικείμενο που 
σχετίζεται με τη διάπραξη ποινικού αδικήματος. Ο σωματικός έλεγχος μπορεί να γίνει μόνο που άντρες μπάτσους 
εάν είσαι άντρας, τζιαι γυναίκες μπάτσους αν είσαι γυναίκα. Εάν δεν ταυτίζεσαι με ένα που τα ηγεμονικά φύλα, ζήτα ο 
έλεγχος να γίνει που μπάτσο που έσιει το φύλο με το οποίο νιώθεις πιο άνετα. Τούτο δυστυχώς ενεν αναγκασμένοι 
να το κάμουν, αλλά παροτρύνουμε τα non-binary άτομα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. 

Σε περίπτωση τραυματισμού, ειδοποία την περιφρούρηση της πορείας. Εννα υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών.

4. Μετά το τέλος της πορείας
Φύε αμέσως μετά το τέλος της πορείας. Μεν τους δώκεις αφορμή να σε βάλουν σε νομικές περιπέτειες όπως έγινε 
τζιαι με τους συντρόφους στις αντιρατσιστικές πορείες.

Εάν ήσουν μάρτυρας σε συμβάν με βία, μόλις μπορέσεις τζιαι το συντομότερο δυνατό, κατάγραψε κάτω ούλλα όσα 
είδες. Αν προτιμάς ηχογράφησε τον εαυτό σου να καταγράφει το τί είδες. Τούτα εννα σου φανούν πολλά χρήσιμα 
σε περίπτωση που κληθείς για μάρτυρας σε δικαστήριο. Όσο έντονο τζιαι να ένι το συμβάν που έζησες, εν σίγουρο 
ότι εννα ξεχάσεις τις λεπτομέρειες μετά που κάποιες μέρες.

Παρακολούθα για τυχόν ανακοινώσεις στις σελίδες των ομάδων που διοργανώνουν την διαδήλωση.

5. Έκδοση Προστίμων
Η συμμετοχή σου στην διαδήλωση μπορεί να έσιει ως αποτέλεσμα το να πιάσεις πρόστιμο για παραβίαση των περί 
Λοιμοκαθάρσεως Διαταγμάτων. Τούτο μπορεί να γίνει α) τη μέρα της πορείας, ή β) μετά την πορεία, σε περίπτωση 
που σε ταυτοποιήσουν μέσω βίντεο/φωτογραφίας ή μαρτυρίας. Το πρόστιμο μπορεί να το πιάσεις για το ότι:

1.  Δεν έστειλες μήνυμα τζιαι εκόψαν σε οι μπάτσοι
2.  Για τη συμμετοχή σου στην πορεία, όπως δηλαδή έγινε τζιαι με τους συντρόφους που ελάβαν μέρος στις 
αντιρατσιστικές πορείες
3.  Για άλλους λόγους που εν μπορούμε να προβλέψουμε - εν τζιαι ξέρεις ποττέ με τούτα που βιώνουμε.

Αν για οποιοδήποτε λόγο εν θέλεις να το πληρώσεις, μπορείς να κάμεις ένσταση στην επιτροπή αξιολόγησης της 
νομιμότητας των εξωδίκων της αστυνομίας. Στην ένσταση μπορείς να συμπεριλάβεις τα γεγονότα της ένστασής 
σου τζιαι τους λόγους για τους οποίους θεωρείς ότι δεν έπρεπε να λάβεις πρόστιμο. Μπορείς να στείλεις την 
ένσταση σου μέσω email ή/και φάξ ή/και να την παραδόσεις δια χειρός (κράτα αντίγραφο), στο αρχηγείο της 
αστυνομίας. Εν πιθανόν να μεν πετύχει η ένσταση, έτσι έγινε τζιαι στο παρελθόν με τους συντρόφους που ελάβαν 
μέρος στες αντιρατσιστικές πορείες.

Εάν αποτύχει η ένσταση τζιαι εν πληρώσεις εντός των 15 ημερών το πρόστιμο, εννα κατηγορηθείς για παραβίαση 
των περί Λοιμοκαθάρσεως Διαταγμάτων. Όπως είπαμε ήδη όμως, δεδομένης της αυθαιρεσίας που παρατηρείται 
τον τελευταίο χρόνο, εν μπορούμε να είμαστε σίουρες ότι εν θα σου προσάψουν τζι άλλες κατηγορίες. Όπως τζιαι 
να έσιει τούτο εν πρέπει να σε φοβίζει. Ξέρε ότι τούτη ούλλη η διαδικασία αμφισβητείται ήδη στο δικαστήριο. Αν 
θέλεις μπορείς να έβρεις δικηγόρο τζιαι να παλέψεις για να υπερασπιστείς το δικαίωμά σου στην διαδήλωση.

6. Τα Δικαιώματα σου εάν Συλληφθείς για Οποιοδήποτε Λόγο 
Η πιθανότητα να συλληφθεί κάποιος_α επιτόπου (αυτόφωρο) για παραβίαση των διαταγμάτων του περί 
λοιμοκαθάρσεως εν πολλά απομακρυσμένη. Παρόλ’ αυτά ενημερώνουμέ σε για τα δικαιώματά σου σε περίπτωση 
που συλληφθείς για αυτόφωρο αδίκημα:

> Σε έτσι περίπτωση, θεωρείσαι ύποπτος τζιαι όι κατηγορούμενος.
> Συγκράτησε τον αριθμό του μπάτσου που σε συλλαμβάνει. Αν δεν φαίνεται, ζήτα του να σου τον πει. 
> Όταν συλλαμβάνεσαι για αυτόφωρο αδίκημα, ενεν υποχρεωμένος ο μπάτσος που σε συλλαμβάνει να σε 
ενημερώσει αμέσως για τον λόγο που συλλαμβάνεσαι, αλλά μόλις σε μεταφέρουν στο τμήμα, οφείλουν να σε 
ενημερώσουν για τους λόγους σύλληψής σου. 
> Εάν αντισταθείς κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο μπάτσος μπορεί δια νόμου να χρησιμοποιήσει «εύλογη» 
τζιαι «αναλογική» βία για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη σύλληψη. Είναι όμως παράνομη η χρήση βίας όταν εν 
μεγαλύττερη που τούτην που θεωρείται αναγκαία για τη σύλληψη ενός ατόμου που αντιστέκεται. Η υποκειμενικότητα 



τούτης της προϋπόθεσης ,αφήνει περιθώρια κατάχρησης. Για αυτό, όπως είπαμε, εάν είσαι μάρτυρας χρήσης βίας 
που αστυνομικό, φκάλε βίντεο.
> Όταν συλληφθείς, ο μπάτσος δικαιούται να σου κάμει σωματικό έλεγχο – πάλε δικαούται να χρησιμοποιήσει 
«εύλογη βία» – τζιαι αν βρεθεί πάνω σου οποιοδήποτε αντικείμενο ή έγγραφο που ο μπάτσος θεωρεί ότι εννα 
αποτελέσει μαρτυρία εναντίον σου, δικαιούται να το κατασχέσει. Εννα κατασχέσει επίσης οτιδήποτε μπορεί να 
θεωρήσει ως «επιθετικό όπλο». 
> Σχετικά με τα δικαιώματα σου κατά τον σωματικό έλεγχο ισχύουν όσα είπαμε πιο πάνω. 
> Μόλις μεταφερθείς σε αστυνομικό σταθμό πρέπει να σε πληροφορήσουν για το λόγο που εσυλλήφθηκες και για 
τα δικαιώματά σου.
> Όταν πάεις στο τμήμα δικαιούσαι άμεσα να ενημερώσεις για τη σύλληψη σου τζιαι να έσιεις νομική συμβουλή. > 
Ζήτα να επικοινωνήσεις με δικηγόρο και με συγγενικό ή άλλο πρόσωπο. 
> Στο τμήμα βασικά, εννα γίνει ανάκρισή σου. Έσιεις δικαίωμα να ζητήσεις να εν παρών/ούσα ο/η δικηγόρος σου 
την ώρα της ανάκρισης τζιαι να μεν απαντήσεις σε καμία ερώτηση ώσπου να έρτει. Φυσικά μπορεί εν τω μεταξύ να 
κάμουν ερωτησούλες-ψιλοκουβεντούλα, εσύ να μεν απαντάς τίποτε ή να επαναλαμβάνεις «θα απαντήσω μόνο 
στην παρουσία του δικηγόρου μου».
> Εάν δεν έσιεις δικηγόρο μαζί σου την ώρα της κατάθεσης, don’t worry! Απλά να απαντάς ΣΕ ΟΥΛΛΑ είτε «δεν 
απαντώ» είτε «ό,τι έχω να πω θα το πω στο δικαστήριο». 
> Το ένταλμα σύλληψης οποιουδήποτε έσιει ισχύ 24 ώρες, δηλαδή μπορούν, θεωρητικά, να σε έχουν στο τμήμα 
για 24 ώρες που την ώρα που σε συλλαμβάνουν. Μετά που τζείνο, για να σε κρατήσουν παραπάνω, πρέπει να φκει 
ένταλμα προσωποκράτησής σου που δικαστήριο, αλλά σχεδόν αποκλείεται σε έτσι υποθέσεις να τεθεί έτσι ζήτημα. 

Σημείωση: η «σύλληψη» εν σημαίνει να σου βάλουν χειροπέδες, η σύλληψη εν απλώς η στιγμή που σε ενημερώνουν 
ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής σου τζαι μόλις σε ενημερώσουν για τούτο (εκτέλεση του εντάλματος) σημαίνει 
ξεκινούν οι 24 ώρες 

Μόλις τελειώσει η ανάκριση ο_η ανακριτής_ανακρίτρια εννα τυπώσει την κατάθεση σου τζαι να σου την δώσουν 
να την υπογράψεις. Πριν υπογράψεις μπορείς να αλλάξεις κάποια απάντησή σου. Βασικά, βεβαιώθου ότι κάθε 
απάντησή σου εν «δεν απαντώ» ή «ό,τι έχω να πω θα το πω στο δικαστήριο». Αν κάποια απάντησή σου εν κάτι 
άλλο, ζήτα τους να αλλάξεις τζείνη την απάντησή σου σε «δεν  απαντώ». Υπόγραψε την κατάθεση μόνο αφού 
σιουρευτείς ότι ούλλες οι απαντήσεις σου εν κατεγραμμένες ως οι εισηγήσεις μας. 

Έσιε επίσης υπόψη σου ότι εννα σου ζητηθεί δείγμα DNA. Μπορείς να αρνηθείς να το δώσεις, αλλά αν αρνηθείς, 
κατηγορείσαι αμέσως για τούτο, τζαι εννα πρέπει μετά, στο δικαστήριο, να αποδείξεις ότι εν εχρειάζετουν, για την 
συγκεκριμένη υπόθεση, το δείγμα DNA. Ίσως εν καλλύτερα να το δώσεις. 

Τέλος, αφού κατηγορηθείς, εννα σου φκάλουν φωτογραφίες προσώπου. Υπάρχει τζαι το ενδεχόμενο να ζητήσουν 
να φκάλουν φωτογραφίες τα ταττούς σου.

7. Έρευνα στο Σπίτι
Έσιε επίσης υπόψη σου, ότι αν συλληφθείς, ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο εσυλλήφθηκες υπάρχει η πιθανότητα 
οι μπάτσοι να κάμουν έρευνα τζαι στο σπίτι σου. Σε τούτην την περίπτωση όπου η αστυνομία έρτει σπίτι σου τζιαι 
ζητήσει να μπει μέσα, ζήτα να δεις ένταλμα έρευνας. Αν δεν έχουν, τότε δεν μπορούν να μπουν σπίτι σου. Αν έχουν, 
πρέπει να τους αφήσεις να μπουν τζιαι μετά μπορείς να το αμφισβητήσεις στο δικαστήριο. Όπως μας δείχνει η 
πρόσφατη περίπτωση της Duchess of Yiolou, μπορεί ένα ένταλμα έρευνας να μεν εν νόμιμο και παρόλ’ αυτά η 
έρευνα να γίνει κανονικά. Η νομιμότητά του εννα κριθεί εκ των υστέρων που το δικαστήριο τζι αν εν παράνομο, 
«πέφτει» τζιαι η δίωξη.

Για αυτόν εισηγούμαστε: 
1) Εάν συγκατοικείς, ενημέρωσε τους συγκατοίκους σου εκ των προτέρων για τούντο ενδεχόμενο. 
2) Να ζητήσεις να είσαι παρών/ούσα την ώρα της έρευνας των προσωπικών σου αντικειμένων.

Τούτο το Σάββατο εν μια όμορφη μέρα, μια μέρα αξιοπρέπειας τζιαι πολιτικής ανυπακοής, μια μέρα 
ανθρώπινη. Καλό αντάμωμα. Στους δρόμους. ΜΑΣ. 

ΚΙΝΉΜΑΤΙΚΉ ΝΟΜΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉ


